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Dotyczy: postępowania nr 09/ZP/21 na: Dostawa, montaż, uruchomienie i 
kalibracja hydrograficznego systemu przenośnej echosondy wielowiązkowej 
MBES do pomiarów batymetrycznych wysokiej rozdzielczości. 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Pytanie 1 : 
Pozycja 1.7 Skrzynie transportowe o większych gabarytach muszą być wyposażone w kółka jezdne. 
Prosimy o określenie minimalnych wymiarów skrzyni, które zamawiający uważa za wymagające 
zastosowania kółek. 
Odpowiedź 1: 
Minimalne wymiary skrzyni, które wymagają zastosowania kółek jezdnych: długość 120 cm, 
szerokość 60 cm, wysokość 40 cm. 

Pytanie 2 : 
Pozycja 1.10 Czy konstrukcja pionowa wysięgnika dla łodzi pontonowej analogicznie jak w 
punkcie 1.9 ma uwzględniać konstrukcje łączącą LiDAR i bazę z odbiornikami anten GNSS? 
Odpowiedź 2: 
Konstrukcja pionowa wysięgnika dla łodzi pontonowej analogicznie jak w punkcie 1.9 ma 
uwzględniać konstrukcje łączącą LiDAR i bazę z odbiornikami anten GNSS. Głowica MBES 
i LiDAR powinny być zasadniczo w jednej osi z bazą systemu GNSS na topie. 

Pytanie 3 : 
Pozycja 1.11 Czy platforma do agregatu prądotwórczego i uchwyt do monitora sternika mają 
być połączone ze sobą? 
Odpowiedź 3: 
Nie. 

Pytanie 4 : 
Pozycja 1.13 Prosimy o informacje czy echosonda wielowiązkowa ma posiadać swój 
oddzielny laptop dla operatora? Czy Zamawiający zakłada, że wymagana w dostawie „stacja 
komputerowa typu laptop” będzie spełniać role stacji roboczej operatora echosondy 
wielowiekowej? W opisie echosondy wielowiązkowej nie ma wskazań dostawy laptopa. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający nie oczekuje dostawy drugiego laptopa dla sternika.  Wzmocniona stacja 
komputerowa będzie pełnić rolę stacji roboczej operatora MBES, a laptop sternika będzie 
dostarczony przez Zamawiającego. 
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Pytanie 5 : 
Pozycja 1.14 Czy Zamawiający uzna za wystarczające określenia optymalnej głębokości 
zanurzenia przetwornika MBES dla łodzi i pontonu na podstawie zaleceń producenta tego 
urządzenia czy też wymaga innej opinii (udokumentowanej) określającej głębokość 
zanurzenia przetwornika? 
Odpowiedź 5: 
Jeżeli określona głębokość zanurzenia głowicy MBES będzie gwarantować możliwość użycia 
pełnego sektora promieniowania oraz akwizycję danych wolną od zakłóceń to Zamawiający 
nie wymaga innej opinii (udokumentowanej). 

Pytanie 6 : 
Pozycja 1.16 Prosimy o możliwość zapoznania się z budową łodzi motorowej oraz łodzi 
pontonowej podczas wizji lokalnej na terenie AMW oraz o wyznaczenie terminu wizji w 
najbliższym możliwym terminie. 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej. Budowa łodzi motorowej i pontonowej wraz z 
„przykładową koncepcją” montażu sensorów została przedstawiona na rysunkach 
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Pytanie 7 : 
Pozycja 1.18 Czy Zamawiający może przedstawić plan oczekiwanych dwudniowych prób 
zdawczoodbiorczych? 
Odpowiedź 7: 
Nie. Plan prób zdawczo-odbiorczych będzie przygotowany w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Przekazanie przedmiotu zamówienia będzie obejmowało wykonanie pomiarów 
testowych, sprawdzenie pracy komponentów systemu, rejestracja danych, montaż/demontaż.   

Pytanie 8 : 
Pozycja 1.19 Czy Zamawiający wymaga dwudniowego przeszkolenia operatorów tylko dla 
echosondy czy dla każdego elementu systemu oddzielnie. W naszej opinii dwudniowe 
szkolenie operatorów z tak szerokiego zakresu nie jest możliwe albo będzie wykonane na 
bardzo wysokim poziomie ogólności. Prosimy więc o uściślenie zakresu szkolenia 
Odpowiedź 8: 
Zakres szkolenia powinien obejmować ogólną obsługę operatorską komponentów systemu, 
konfigurację (set up) urządzeń, sensorów w oprogramowaniu hydrograficznym, rejestrację 
danych batymetrycznych, lidarowych. 
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Pytanie 9 : 
Monitor sternika: Czy Zamawiający wymaga, aby monitor był wodoszczelny? Jeśli tak, jakie 
powinien spełniać normy IP? 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie wymaga, aby monitor był wodoszczelny. 

Pytanie 10 : 
Czy oprogramowanie do planowania, akwizycji i przetwarzania hydrograficznych danych 
pomiarowych systemu MBES ma pracować na wzmocnionej stacji komputera opisanej w 
SWZ czy Zamawiający posiada oddzielną stacje roboczą do oprogramowania? Jest to 
informacja istotna z punktu widzenia doboru parametrów tego komputera nie tylko w zakresie 
opisanym w SWZ, ale również pod względem wymagań oprogramowania, które Wykonawca 
zaoferuje. 
Odpowiedź 10: 
Oprogramowanie do planowania, akwizycji i przetwarzania hydrograficznych danych 
pomiarowych systemu MBES ma pracować na wzmocnionej stacji komputera opisanej w 
SWZ. 

Pytanie 11 : 
Prosimy o podanie modeli urządzeń z jakimi powinno współpracować oprogramowanie w 
szczególności SBES oraz dane o ruchu jednostki. Jest dla nas oczywiste, że oprogramowanie 
musi współpracować z dostarczanymi przez Wykonawcę urządzeniami, jeśli jednak ma ono 
spełnić warunek współpracy z innymi urządzeniami, konieczne jest poznanie w/w informacji. 
Odpowiedź 11: 
Dostępne na rynku dedykowane pakiety programowe obsługują echosondy jednowiązkowe 
(SBES), wielowiązkowe (MBES), dane o prędkości dźwięku w kolumnie wody, dane o 
powierzchniowej prędkości dźwięku, dane o ruchu jednostki, kursie i prędkości pochodzące z 
odbiorników GNSS, dane o przechyłach kątowych jednostki pływającej roll, pitch, heave, itd. 
Istotne jest to, aby oferowane oprogramowanie współpracowało (obsługiwało, było 
kompatybilne) z wszystkimi komponentami systemu echosondy wielowiązkowej będącymi 
przedmiotem zamówienia. Nie jest wymagane, aby zaproponowane oprogramowanie 
współpracowało z innymi urządzeniami niebędącymi przedmiotem zamówienia. 

 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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